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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครัง
้ ที่ 2/2549
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2549
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิตท
ิ ัณฑประภาศ
3. พล.ต.อ.สมชาย ไชยเวช
4. นายสมพร กลิ่นพงษา
5. นายสุชาติ เมืองแกว
6. ศ.กนก วงษตระหงาน
7. รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน
8. นางสาวนวพร เรืองสกุล
9. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร
10. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
11. รศ.สุมนต สกลไชย
12. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
13. รศ.ดํารงค หอมดี
14. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
15. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
16. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
17. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
18. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร
19. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
20. ศ.เมธา วรรณพัฒน
21. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
22. รศ.มนตรี บุญเสนอ
23. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
24. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
25. นางสังวาลย ชางทอง

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ
 ทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอ
 ํานวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ
 ทนผูอ
 านวยการ
ํ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช
 ว ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไ
 มมาประชุม (เนือ
่ งจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. นายเจตน ธนวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายเตช บุนนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายทองใบ ทองเปาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ศ.จีระ หงสลดารมภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. ศ.ปยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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6. นายพิสิฐ ลีอ
้ าธรรม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเ ขารวมประชุม
1. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
2. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
3. รศ.พิศาล ศิริธร
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
6. ผศ.วันชัย สุมเล็ก

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยวิทยาเขตหนองคาย

เริม
่ ประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรือ
่ งที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
2.1 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ
่ ง แตงตัง
้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท
 รงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการและเลขานุการเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ มหาวิทยาลัยไดเสนอขอโปรดเกลาฯ
แตงตัง้ นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนคนใหม เปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูท
 รงคุณวุฒข
ิ องมหาวิทยาลัย แทน นายสารกิจ ถวิลประวัติ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.
2541 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 นั้น
บัดนีส
้ านั
ํ กราชเลขาธิการไดนาความกราบบั
ํ
งคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลพ
ี ระบาท
และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท
 รงคุณวุฒิเรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2549 ตามสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ
่ ง
แตงตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท
 รงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 17 มกราคม 2549
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแนะนําตัว
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และใหการตอนรับดวยความยินดี
2.2 รายงานเหตุการณที่เกี่ยวของกับการคัดคานนายกรัฐมนตรี
อธิการบดีเสนอตอทีป
่ ระชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานเหตุการณการคัดคานนายก
รัฐมนตรี ในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เมือ
่ ประมาณตนเดือนกุมภาพันธหนังสือพิมพผูจัดการขอใช ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก เปนที่ชุมนุมอภิปรายเพื่อคัดคานนายกรัฐมนตรี ซึง่ มหาวิทยาลัยไดขอยกเลิกการใหใช
้ ทองกุล ไดปฏิเสธการมาบรรยายพิเศษของคณะพยาบาลศาสตรที่ได
สถานที่ และตอมา นายสนธิ ลิม
เชิญไวกอ
 นหนานี้แลว เนือ
่ งในโอกาสครบรอบ 30 ปของคณะฯ ซึง่ ไมไดเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเมือง
แตประการใด
2. มีความเคลือ
่ นไหว ในสวนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงเดือน
กุมภาพันธ ดังนี้
- มีการออกแถลงการณของกลุมนักวิชาการเพื่อสังคม ซึง่ เปนบุคลากร มข. ประมาณ
10 คน 2 ฉบับ มีเนือ
้ หาเกีย
่ วกับการขาดจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี และเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออก
- 11 ก.พ. มีนักศึกษาชุมนุมหนาพระรูป ที่บึงแกนนคร ประมาณ 5-10 คน
- 21 ก.พ. มีการตัง้ โตะเชิญชวนใหลงชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรี ที่โรงอาหารคณะ
แพทยศาสตร โดยมีบค
ุ ลากรอีกกลุม
 หนึ่งตั้งโตะใหลงชื่อสนับสนุนนายกรัฐมนตรีดวยเชนกัน ซึ่งไดขอมูล
จากบุคลากรคณะแพทยฯวา มีผูรวมลงชื่อเพื่อถอดถอนไมนอยกวา 50 คน และมีผูลงชื่อสนับสนุน
ประมาณ 8 คน
- 15-24 ก.พ. มีการเชิญชวนใหลงชือ
่ ถอดถอนนายกรัฐมนตรี ทีศ
่ น
ู ยอาหารมหาวิทยาลัย
จากการสอบถามนักศึกษา ไดขอมูลวามีผูเขารวมลงชื่อถอดถอน ประมาณ 60 คน
่ เพือ
่ ถอดถอน
- 22 ก.พ. มีการจัดอภิปราย และเชิญชวนนักศึกษาและประชาชน รวมลงชือ
นายกรัฐมนตรี ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร มีผูเขารวมประมาณ 600 คน
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- ไดมก
ี ารนัดหมายใหไปชุมนุมที่สนามหลวง ในวันที่ 5 มีนาคม 2549
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และประธานใหขอ
 คิดเห็นวาการทีม
่ หาวิทยาลัยไมใหใชสถานที่
ของมหาวิทยาลัย เพือ
่ กิจกรรมทางการเมืองฝายใดฝายหนึ่งเปนสิง
่ ที่ถูกตองเหมาะสมแลว
2.3 การรวมประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรี
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 นายกรัฐมนตรีไดเชิญ
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวมประชุมเพื่อหารือใน 3 เรือ
่ ง โดยมีเรื่องแนวทางในการแกไข
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนหลัก โดยนายกรัฐมนตรีไดขอความรวมมือให
มหาวิทยาลัยทําวิจย
ั เพื่อเสนอแนวทางแกไขรัฐธรรมนูญฯตามหลักวิชาการ และมอบให สกอ.เปนเจาภาพ
ในการจัดการเรื่องดังกลาว ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถเสนอโครงการไดมหาวิทยาลัยละไมเกิน 1 โครงการ
งบประมาณโครงการละประมาณ 500,000 บาท สวนอีก 2 เรือ
่ งทีไ
่ ดมีการหารือคือ เรื่องกองทุน ICL
และเรื่องการสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในประเด็นกลไกการใหการสนับสนุนงานวิจัย ซึง่ จะนํา
เสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
2.4 รายงานความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
ิ หาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีเสนอตอทีป
่ ระชุมวา ตามทีก
่ อ
 นหนานีร้ า งพระราชบัญญัตม
ไดอยูร ะหวางการเสนอเขาวาระการประชุมของสภาผูแ
 ทนราษฎรทีจ
่ ะเปดสมัยประชุมในเดือนมีนาคม 2549
แตเนือ
่ งจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรไปแลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ที่ผานมา ดังนั้น
อาจมีผลกระทบตอรางพระราชบัญญัตฯ
ิ ดังกลาว คือหากมีการเลือกตัง้ ใหม และไดสภาผูแ
 ทนราษฎรชุดใหม
แลว รัฐบาลชุดใหมยืนยันรางพระราชบัญญัติฯ ภายใน 60 วัน ก็สามารถดําเนินการตอไปไดตามขั้นตอน
ทีค
่ างอยูเดิม แตหากรัฐบาลไมยืนยัน รางพระราชบัญญัติฯดังกลาว ก็เปนอันตกไป ตองเริ่มดําเนินการ
ตามกระบวนการใหมทงั้ หมด
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
2.5 ผลการจัดงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมวา การจัดงานขอนแกน
มาราธอนนานาชาติ ครัง้ ที่ 3 เมือ
่ วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2549 ไดเสร็จสิน
้ แลว และถือวาประสบความ
สําเร็จอยางดี ซึง่ เกิดจากความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ สรางชื่อเสียง และบรรลุเปาหมายที่
ตองการใหการจัดวิง่ ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ เปนประเพณีของจังหวัดขอนแกน กอใหเกิดความ
ั ดีของชาวมหาวิทยาลัยขอนแกน และชาวเมืองขอนแกน เปนการรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
สัมพันธอน
เนนการมีสวนรวมของชุมชน สงเสริมการออกกําลังกาย ตลอดจนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
ขอนแกน มีผเู ขารวมแขงขันประมาณ 50,000 คน ประเภทมาราธอนประมาณ 600 คน ฮารฟมาราธอน
ประมาณ 800 คน มินิมาราธอนประมาณ 5,000 คน และการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ มีผูเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 40,000 คน สําหรับการจัดงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติครั้งตอไป กําหนดเปน
วันอาทิตยที่ 28 มกราคม 2550 คาดวาการจัดกิจกรรมดังกลาวจะเจริญเติบโตยิ่งขึน
้ ในทุกป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ
่ งรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครัง
้ ที่ 1/2549 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2549
ทีป
่ ระชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2549 แลว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549
รองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป
่ ระชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 ดังนี
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)
4,169,595,267.52

สินทรัพย
ก) ประเภทดอกผลใชได
3,859,498,972.28
ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด
310,096,295.24
การลงทุน
4,169,595,267.52
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน
1,858,855,267.52
1,858,855,267.52
ตราสารหนี้
1,910,740,000.00
พันธบัตร
1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทุน)
422,000,000.00
อื่นๆ
358,760,000.00
ตราสารทุน
400,000,000.00*
หุนสามัญ
กองทุนรวมทีล
่ งทุนในหุน

400,000,000.00
* NAV ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 = 10.69 บาท
ราคาปดตลาดหลักทรัพยกองทุนรวมวายุภก
ั ษ = 9.09 เปนเงิน 363,600,000.-บาท
2. รายได
2.1 ดอกเบีย
้ รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17 ก.พ. 2549 ) 37,804,139.91 บาท
3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 -17 กุมภาพันธ 2549)
3.1 งบบุคลากร
27,155,396.46
บาท
3.2 งบดําเนินงาน
182,470,497.30
บาท
3.3 งบลงทุน
3,458,476.17
บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน
456,954,983.24
บาท
3.5 รายจายอื่นๆ
106,960,739.36
บาท
รวม
777,000,092.53
บาท
4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 เงินตนคงเหลือ 145,000,000.00 บาท
มข. ไดรบ
ั ดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 7 งวด (ก.ค.2548 – ม.ค. 2549)
เปนเงิน 3,267,123.29 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ
่ งเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมต
ั ต
ิ ง
ั้ งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2549 เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มีคณะซึง่ มีความจําเปนตอง
ตัง้ งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2549 เพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขออนุมต
ั ิตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
สําหรับงานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 87,387,300 บาท โดยมีรายรับเพิ่มขึ้น
จํานวน 87,387,300 บาท จากคาธรรมเนียมการศึกษา และคาสมัครสอบคัดเลือก เนื่องจากคณะ
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่ กระทรวงมหาดไทย ไดมโี ครงการ
ความรวมมือเพือ
่ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิน
่ โดยรับนักศึกษาในภาคปลายปการศึกษา 2548 จํานวน 240 คน และผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
 ที่ 2 จํานวน
โทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน
่ โดยรับนักศึกษารุน
1,514 คน ซึง่ เปนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากแผนการรับเดิม
2. คณะทันตแพทยศาสตร ขออนุมต
ั ต
ิ งั้ งบประมาณเพิ่มเติม ในงานจัดการศึกษาสาขา
ทันตแพทยศาสตร 5,000,000 บาท โดยตั้งรายรับจากเงินทุนสํารองสะสม 5,000,000 บาท เนือ
่ งจากในป
การศึกษา 2548 คณะทันตแพทยศาสตรรบ
ั นักศึกษา เพิม
่ ขึน
้ อีก 25 คน จึงจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑการ
ศึกษาเพือ
่ รองรับการผลิตบัณฑิตเพิม
่ และเพือ
่ สนับสนุนการทําวิจย
ั ของบุคลากร รวมทัง้ การนําเสนอผลงาน
และการตีพิมพเผยแพร ซึง่ เปนการสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทีจ
่ ะเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจย
ั
้ 43,072,607.60 บาท และในสิน
้ ปงบประมาณ
ปจจุบน
ั คณะทันตแพทยศาสตร มีเงินทุนสํารองสะสม ทัง้ สิน
2549 จะมีทน
ุ สํารองสะสมเพิ่มอีก 2,334,100 บาท
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ขออนุมต
ั ต
ิ งั้ งบประมาณเพิม
่ เติม ในงานจัดการศึกษา
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร 2,832,100 บาท เพือ
่ เปนงบลงทุน โดยตั้งรายรับจากเงินทุนสํารองสะสม
2,832,100 บาท เนือ
่ งจากในปการศึกษา 2548 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
และจะเปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในชวงป 2549 –2552 จํานวนหลายหลักสูตร
จึงจําเปนตองใชอาคาร หองปฏิบัติการ หองสมุด และพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก แตไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดในแตละป ก็ไมเพียงพอที่จะนํามาจัดสรรเพื่อการ
นีไ
้ ด จึงจําเปนตองใชจากเงินทุนสํารองสะสม ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีเงินทุนสํารองสะสม
ทัง้ สิน
้ 10,376,018.57 บาท และในสิ้นปงบประมาณ 2549 จะมีทุนสํารองสะสมเพิ่มอีก 690,100 บาท
ทัง้ นี้ ไดรบ
ั ความเห็นชอบจากทีป
่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549
เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2549 เพิ่มเติม
ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ตามทีเ่ สนอ
5.2 ประมาณการรายรับ-รายจาย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปงบประมาณ 2549
รองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดจด
ั ทําประมาณการรายรับ รายจายประจําปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 –30
กันยายน 2549) เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ โดยมีรายไดเปนเงิน 8,271,112.68 บาท มีคาใชจายใน
การผลิตรายการเพือ
่ ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 250,000.00 บาท คาใชจายในการดําเนินงานของ
สถานีฯ 3,863,800.00 บาท กําไรจากการดําเนินงาน 2,625,757.05 บาท และกําไรสุทธิ
2,363,181.35 บาท ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบประมาณ ตามประมาณการรายรับ-ราย
จายประจําปงบประมาณ 2549 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ
5.3 เสนอแตงตัง
้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 27/2548 ลงวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่ 28/2548 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 แตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ํ นการสรรหาผูส
 มควรไดรบ
ั การพิจารณาแตงตัง้ ให
ตามลําดับแลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯไดดาเนิ
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลวปรากฏวา
รองศาสตราจารยอัศนี ปาจีนบูรวรรณ เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร และ รองศาสตราจารยเอื้อมพร ทองกระจาย เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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อนึง่ ตามทีไ
่ ดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1 /2549 และ 2/2549 ลงวันที่
26 มกราคม 2549 แตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ไปแลวนั้น เนือ
่ งจาก รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ติดภารกิจไมสามารถ
ปฏิบต
ั ห
ิ นาทีก
่ รรมการสรรหาฯไดในวันที่กําหนด จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทานอื่นปฏิบัติหนาที่แทน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและอนุมต
ั ิใหแตงตัง
้ รศ. อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และ รศ. เอือ
้ มพร ทองกระจาย ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ
สําหรับกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ใหแตงตั้งกรรมการแทน ดังนี้
1. กรรมการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ใหแตงตัง
้ นางผาณิต นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
ิ ต
ั น และ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
แทน รศ. ศักรินทร ภูมร
2. กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ใหแตงตัง
้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
5.4 ขออนุมต
ั ห
ิ ลักการการปรับปรุงวิธก
ี ารจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2549
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมครั้งที่ 1/2549 เมือ
่ วันที่ 11 มกราคม 2549 ไดมอบหมายใหมีคณะทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุง
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการรองรับนโยบาย
ของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษาตามระบบกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษาที่เชื่อมโยงกับรายไดใน
อนาคต (ICL) ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา 2549 และในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่
15
กุมภาพันธ 2549 ที่ประชุมคณบดีไดพิจารณาแนวทางที่คณะทํางานเสนอ พรอมทั้งเหตุผลเชิงนโยบาย
และขอกฎหมายตางๆ ประกอบกันแลว มีมติดังนี้
1. ใหจด
ั เก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาใน
ปการศึกษา 2549 ตามอัตราเดิมทีก
่ าหนดไว
ํ
ในระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย เนือ
่ งจาก
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครผูเขาศึกษาและประชาสัมพันธขอมูลคาใชจายในการเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2549 ไปเรียบรอยแลว
2. ใหรวมคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเดิมเรียกเก็บเปนรายการยอยๆ หลายรายการ จัดทําเปน
รายการเดียว (Single fee) และคิดเปนอัตราเหมาจายตอภาคการศึกษา เพื่อรองรับ
นโยบา ยของรั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ กองทุ น กู  ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก กั บ รายได ใ นอนาคต
(Income Contingent Loan : ICL) ซึง่ จะเริม
่ ใชในปการศึกษา 2549 เมือ
่ รัฐบาลประกาศใช
นโยบายนี้ ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยจะเชื่อมโยงกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
ศึกษา ซึง่ จะมีราคากลางเปนอัตราเดียวในแตละกลุมสาขาวิชา ดังนั้นการเก็บคาธรรมเนียม
เปนอัตราเดียวแบบเหมาจายจะเอื้อตอการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
สัมพันธกบ
ั การสงเบิกจายเงินจากสํานักงานกองทุนฯ
จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการปรับปรุงวิธี
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2549 ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 เรียบรอยแลว ตามราย
ละเอียด ดังนี้
1. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่จัดเก็บในปจจุบัน
ประกอบดวยรายการคาธรรมเนียม 3 สวนคือ (1) คาบํารุงการศึกษา (2) คาหนวยกิต ตามจํานวน
ทีล
่ งทะเบียนเรียน และ (3) คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2538))
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รายการคาบํารุงการศึกษา
คาขึน
้ /ตอทะเบียนนักศึกษา
คาประกันของเสียหาย
คาบํารุงหองสมุด
คาบริการสุขภาพ
คาบํารุงสโมสร
คาบํารุงกีฬา
คาประกันอุบัติเหตุ
คาสมาชิก Internet
รวม
รวมคาบํารุงตอปการศึกษา (1)+(2)
A. รวมคาบํารุงการศึกษาตอภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาตน
ภาคการศึกษาปลาย
(1)
(2)
100
500
200
200
200
120
100
200
300
300
1720
500
2,200
1,100

1.2 คาหนวยกิต (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนัก
ศึกษาขัน
้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2538))
รายวิชาบรรยาย
หนวยกิตละ
60 บาท
รายวิชาปฏิบัติการ
หนวยกิตละ
120 บาท
การคํานวณคาหนวยกิต คิดในอัตราเฉลี่ย 22 หนวยกิตตอภาคการศึกษา (ซึ่งเปนจํานวนหนวย
่ นุญาตใหนก
ั ศึกษาลงทะเบียนเรียนไดตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย) โดยแบงเปน
กิตสูงสุดทีอ
รายวิชาบรรยายหรือทฤษฎี
ภาคการศึกษาละ 19 หนวยกิตๆ ละ 60 บาท = 1,140 บาท
รายวิชาปฏิบัติ
ภาคการศึกษาละ 3 หนวยกิตๆ ละ 120 บาท = 360 บาท
B. รวมคาหนวยกิตภาคการศึกษาละ = 1,500 บาท
1.3 คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียม
การศึกษาพิเศษ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546)
C. คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาละไมเกิน
5,000 บาท*
*แตละคณะ/หลักสูตรกํ าหนดคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ในอัตราแตกตาง ตั้งแต 1,000
บาท ตอภาคการศึกษา ไปจนถึง 5,000 บาทตอภาคการศึกษา ดังปรากฏในขอ 2.2 คอลัมน C
2. สรุปอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่จะจัดเก็บสําหรับผูเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2549
2.1 หลักการ
• จัดเก็บในอัตราที่กําหนดในระเบียบเดิม ตามขอ 1
• จัดเก็บเปนรายเดียว (Single fee) ตอภาคการศึกษา โดยรวม A + B + C

ราย
งาน
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2.2 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ตอภาคการศึกษาปกติ
รายชื่อคณะและสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2549

A
คาบํารุงการ
ศึกษา

B
คาหนวยกิต

C
คาธรรมเนียม
พิเศษ

1.
2.
3.
4.

รวม

เกษตรศาสตร
1,100
1,500
3,000
5,600
วิศวกรรมศาสตร
1,100
1,500
5,000
7,600
ศึกษาศาสตร
1,100
1,500
3,000
5,600
1,100
1,500
3,000
5,600
วิทยาศาสตร
4.1 ทุกสาขาวิชา ยกเวน สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร
4.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
1,100
1,500
5,000
7,600
5. พยาบาลศาสตร
1,100
1,500
5,000
7,600
6. แพทยศาสตร
1,100
1,500
2,600
6.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร
6.2 สาขาวิชาเวชนิทัศน, รังสีเทคนิค
1,100
1,500
5,000
7,600
7. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1,100
1,500
3,000
5,600
8. เทคนิคการแพทย
1,100
1,500
5,000
7,600
9. สาธารสุขศาสตร
1,100
1,500
2,600
10. ทันตแพทยศาสตร
1,100
1,500
5,000
7,600
11. เภสัชศาสตร
1,100
1,500
5,000
7,600
12. เทคโนโลยี
1,100
1,500
5,000
7,600
13. สัตวแพทยศาสตร
1,100
1,500
5,000
7,600
14. สถาปตยกรรมศาสตร
1,100
1,500
5,000
7,600
15. วิทยาการจัดการ
1,100
1,500
5,000
7,600
16. ศิลปกรรมศาสตร
1,100
1,500
1,000
3,600
17. วิทยาเขตหนองคาย
1,100
1,500
5,000
7,600
หมายเหตุ รายการที่ 6.1 และ 9 อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในอัตราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ซึง่ สามารถดําเนินการไดโดยไมขัดตอประกาศของมหาวิทยาลัย
• ภาคการศึกษาฤดูรอน จัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
• คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท
จึงเสนสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคา
ธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2549 ตามที่เสนอ ดวยเหตุผลทาง
กฎหมาย และใหดาเนิ
ํ นการแกไขปรับปรุงระเบียบฯ วาดวยการจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ ที่
เกีย
่ วของใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็น
เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในปตอ
 ไป ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวิเคราะหรายละเอียด และจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาใหเกิดความสมดุลย ของความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา โดยรายไดจากคา
ธรรมเนียมการศึกษา ควรมีสด
ั สวนประมาณ 1 ใน 3 ของคาใชจายในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
ทัง
้ นี้ การเตรียมตัวเพื่อรองรับระบบ ICL ควรคํานึงถึงคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ผลิตบัณฑิตทีม
่ ค
ี วามสามารถและตรงกับความตองการของตลาดดวย
2. การใหนก
ั ศึกษารับผิดชอบตอคาใชจายเปนสิ่งที่จําเปนและถูกตอง ซึ่งมหาวิทยาลัย
ทัว
่ โลกขึน
้ คาธรรมเนียมการศึกษา ประมาณปละ 5-10 % เปนมาตรฐาน ทุกป แตทั้งนี้ ขอใหมี
ระบบทุนการศึกษารองรับดวย
3. มหาวิทยาลัย และคณะควรคํานึงถึงการหารายได นําสินทรัพยที่มีมาทําประโยชนให
เกิดรายได และปรับเปลีย
่ นกลยุทธเพือ
่ การสรางรายได เพือ
่ เตรียมการสําหรับอนาคตอยางจริงจัง
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5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 5 หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยและ
คณะในสังกัดไดเ สนอขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ซึ่ ง ได ผ  า นความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลัก
ั
สูตร และคณะกรรมการผูท
 รงคุณวุฒพ
ิ จ
ิ ารณาหลักสูตรไดพจ
ิ ารณาและแนะนําใหแกไขขอความตางๆ ผูร บ
ผิดชอบหลักสูตรไดดาเนิ
ํ นการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํานวน 5 หลักสูตร
ซึง่ มีรายละเอียดการจําแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ
และประเภทการเปด
สอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินก
ิ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549)
5. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2547 (ประเภทปรับปรุงเล็กนอย)
อนึ่ง กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เนื่องจากคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ซึง่ ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตองตรวจอาน
หลักสูตร โดยตองใชเวลาคอนขางมาก ประกอบกับทุกทานมีภารกิจสําคัญอยางอื่นที่ตองปฏิบัติอยูมาก
แลว จึงอาจไมเหมาะสมหากตองมีภาระการตรวจอานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก จึงใคร
เรียนหารือการปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยใครขอเสนอให ศาสตราจารยเกียรติคุณกําจร มนุญปจุ อดีต
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ของสภามหาวิทยาลัย และในปจจุบน
ั ไดรว มเปนกรรมการพิจารณา
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยดวย เปนผูต
 รวจอานและกลั่นกรองหลักสูตร กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ทีป
่ ระชุมเห็นชอบใหเปลีย
่ นวิธีการพิจารณาหลักสูตรในขั้นตอนกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย โดยมอบให ศาสตราจารยเกียรติคุณกําจร มนุญปจุ เปนผูตรวจอานและกลั่นกรอง
หลักสูตร ตามที่เสนอ
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะได
เสนอขออนุมต
ั ป
ิ ริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อ
สกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย
่ สะสม ถูกตองเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ต
ิ ามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 901 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาเอก
1
คน
- ระดับปริญญาโท
39
คน
- ระดับปริญญาตรี
860
คน
่ ปริญญา ตามเอกสาร
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส
 าเร็
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชือ
ประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ
่ งเสนอเพื่อทราบ
6.1 การประเมินผลการดําเนินงานของสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประจําป 2548
รองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอที่ประชุมวา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดรายงานผลการดําเนินงานป 2548 และไดมีการตรวจสอบบัญชีของสถานีฯ โดยหนวยตรวจ
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สอบภายใน ซึง่ ไดทาการตรวจงบดุ
ํ
ลและงบกําไรขาดทุน แลวเห็นวางบการเงินไดแสดงผลการดําเนิน
งานโดยถูกตอง และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรในกํากับ ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานของสถานีวิทยุฯ เรียบรอยแลว สรุปผลดังนี้
สถานีวท
ิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน มีการพัฒนาระบบกระจายเสียงไดตามเปา
หมายทีต
่ งั้ ไว โดยมีคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑเพื่อดําเนินการในการพัฒนาเปนไปตามที่ตั้งไว จํานวน
เงิน 1,117,340 บาท
ผลประกอบการของสถานีฯ มีดังนี้
ประมาณการ
เกิดขึ้นจริง
รายได
7,330,934.52 บาท
7,648,696.71 บาท
รายจาย
5,552,387.79 บาท
4,244,528.87 บาท
รายไดสูงกวารายจาย 1,778,387.79 บาท
3,404,167.84 บาท
นําไปเปนทุนสํารองสะสม
340,416.78 บาท
คงเหลือกําไรสุทธิ
3,063,751.06 บาท
ซึง่ สามารถประกอบการไดมากกวาประมาณการ 4.34% และลดคาใชจายลงจาก
ประมาณการได 23.56% ผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับประมาณการถือวาทําไดสําเร็จตามเปาหมาย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.2 สรุปผลการดําเนินงานสถานจัดการและอนุรก
ั ษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2548
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2548
และรายงานของผูสอบบัญชี และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรในกํากับ ตรวจสอบประเมินผลสถานจัดการฯ เรียบรอยแลว สรุปผลดังนี้
1. ดานผลงาน ป 2548 ตั้งเปาไว 110 แหง ผลการดําเนินการจริง 93 แหง ใหบริการ
22 จังหวัด เปนจังหวัดในภาคอีสาน 19 จังหวัด จํานวน 90 แหง จังหวัดในภาคกลาง 1 จังหวัด จํานวน
1 แหง จังหวัดในภาคเหนือ 2 จังหวัด จํานวน 2 แหง ซึ่งทําไดตํ่ากวาเปาหมาย รวม 17 แหง
2. รายไดจากการดําเนินงานสูงกวาประมาณการ ตัง้ ไว 13 ลานบาท รับจริง 15,826,823.95
บาท สูงกวาประมาณการ 2,826,823.95 บาท
3. เปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายในการดําเนินงานป 2548 มีรายไดดําเนินงาน
15,826,823.95 บาท รายไดดอกเบี้ย 212,008.33 บาท รวมรับทั้งสิ้น 16,038,832.28 บาท คาใชจาย
จากการดําเนินงาน 10,619,136.51 บาท คิดเปน 66.21% มีรายรับมากกวารายจาย 33.79% จํานวนเงิน
5,419,695.77 บาท
4. จัดสรรเงินเขากองทุนวิจัย จํานวน 700,000 บาท กองทุนพัฒนาครุภัณฑ
ิ ถาวรตามนโยบายเปลีย
่ นแปลงการบริหารงบประมาณ เพือ
่ จัดหาครุภณ
ั ฑ
394,018.85 บาท ตัดจายทรัพยสน
จํานวน 1,420,536.62 บาท จากทุนสะสม
5. ใหทน
ุ การศึกษา 13 ทุน จํานวน 696,179 บาท
6. จัดสรรใหคณะวิศวกรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 791,341.19 บาท
7. จัดสรรเปนทุนสํารอง จํานวน 791,314.19 บาท
8. มีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป 2548 จํานวน 1,144,840 บาท คิดเปน 7.14% ของรายได
อนึง่ กระบวนการดําเนินงานเทียบกับดัชนีชี้วัดทําไดตามเปาหมาย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.3 สรุปผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปงบประมาณ 2548
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา ศูนยบม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2548 และ
รายงานการตรวจสอบบัญชี และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิน
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งานขององคกรในกํากับ ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ปงบประมาณ 2548 เรียบรอยแลว สรุปผลดังนี้
1. มีรายไดจากเงินงบประมาณแผนดิน (สกอ.) 5,000,000 บาท รายไดจากการจัดสรรเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยจํานวน 1,468,260 บาท ดอกเบีย
้ รับ 1,686.46 บาท รวมทัง้
สิน
้ 6,469,946.42 บาท ซึง่ เงินทีไ่ ดรบ
ั จัดสรรจาก มข. ยังเบิกจายในป 2548 ไมแลว
เสร็จ ขอกันไปเบิกจายในป 2549 มีรายจายดําเนินงานจํานวน 3,592,140.97 บาท งบ
ลงทุน (คาครุภณ
ั ฑ) 316,437.56 บาท คงเหลือเปนทุน 2,877,905.45 บาท
2. ดานผลการดําเนินงาน ป 2548 เนน การพัฒนาขีดความสามารถในการสรางในธุรกิจ
6 สาขาหลัก คือ ดานเทคโนโลยี สาขาความรู สาขาอาหาร สาขาเครื่องดื่ม สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาอื่นๆ
3. มีการจัดอบรม 4 โครงการ
4. มีผเู ขาการบมเพาะทั้งสิ้น 19 ราย ไดจดทะเบียนดําเนินธุรกิจที่มีศักยภาพดําเนินการ
ไปไดอยางตอเนือ
่ ง 6 ราย คาดวาไมสําเร็จ 13 ราย ซึ่งไดคัดเลือกผูเขารับการบม
เพาะตอเนื่องป 2549 อีก 4 ราย
เมือ
่ เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดในป 2548 ของศูนยบมเพาะฯ ที่ตั้งไวคือ
1. จํ านวนภาคเอกชนที่เขารวมกิจกรรมของหนวยบมเพาะของมหาวิทยาลัยขอนแกน
10 ราย เขารวมจริง 19 ราย สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว
2. จํานวนบริษท
ั ใหมในรูปแบบ Start-up companies 5 ราย ทําได 6 ราย สูงกวาเปา
หมายทีต
่ งั้ ไว
3. จํานวนนักศึกษาและบัณฑิตทีเ่ ขามามีสว นรวมในกิจกรรมของหนวยบมเพาะฯ
ของ
มหาวิทยาลัย 500 คน มีผูเขาอบรมตามโครงการ จํานวน 541 คน สูงกวาเปาหมาย
ทีต
่ ั้งไว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.4 รายงานการดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประจําป 2550 –2551
รองอธิการบดีฝา ยแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการปรับยุทธศาสตรสู
การปฏิบต
ั น
ิ าไปสู
ํ
เ ปาหมายของยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 เปนไปอยางมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติใหไดผล มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการอยางเปนลําดับขั้นตอน
ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
• วันที่ 20-21 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี้ จัดประชุมสัมมนากําหนด “แนว
ทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ซึ่งที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธโดยเปน
“มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย”
• วันที่ 18 มกราคม 2549 ณ โรงแรมสยามซิตี้ จัดประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจย
ั และหลักการบริหารจัดการเพือ
่ เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจย
ั ”
เพือ
่ ระดมความคิดเห็นในการจัดทํายุทธศาสตรในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจย
ั
กรอบแนวคิดและหลักการสําคัญในการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ
่ เปนกลไกในการขับ
เคลือ
่ นยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ซึ่งทีป
่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ไดพจ
ิ ารณา “แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน (Strategy Maps) และหวง
โซคณ
ุ คา (Value Chain)”
• วันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2549 ณ อินเตอรรีสอรท จัดประชุมสัมมนา “การจัดทําแผน
ปฏิบต
ั ริ าชการและแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหไดแผนปฏิบัติราชการที่มี
ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ
แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป พ.ศ. 2548-2551 ซึ่งที่ประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนกลยุทธ โครงการและเสนอจุดเนนเพื่อมุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
• สําหรับการดําเนินการขั้นตอไปนัน
้ จักไดสรุปและประมวลผลขอมูลและขอเสนอ
จากการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2550-2551 ที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548-2551 และแผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป
พ.ศ. 2548-2551 ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
วิสย
ั ทัศนตามทีก
่ ําหนดไว รวมทั้งเปนแผนแมบทสําหรับคณะหนวยงานในการแปลง
แผนสูก
 ารปฏิบัติไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
จึงเสนสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.5 ผลการพิจารณาคดีศาลปกครอง ผูบริหารมหาวิทยาลัยถูกฟอง
กรณีสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่นายไพศาล แสงสุวรรณ กับพวก รวม 310 รายซึ่ง
เปนลูกจางและขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดยื่นฟองมหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
ซึง่ เปนองคประชุมที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 จํานวน 34 ราย ตอศาลปกครองจังหวัด
ขอนแกน ตามคดีหมายเลขดําที่ 146/2548 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548 ขอใหพิพากษา
ี่ ระชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548
1. เพิกถอนมติทป
และเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 305/2548 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548 เรือ
่ งยกเลิก
การระงับการหักเงินเดือน
2. ใหเรียกเงินเดือนที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 หักสงใหกับสหกรณฯ คืนใหแกผูฟองคดี
3. ใหผบ
ู ริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้ง 32 คน เขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับ
สูงเขมขนแหงวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยใชทุนสวนตัว และตองผานการทดสอบหลักสูตรดังกลาวหาก
ผูบ
 ริหารรายใดสอบไมผานหลักสูตรก็ใหพนจากตําแหนงทางการบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกน
4. ใหระงับการหักเงินเดือนของกลุมผูฟองคดีเพื่อชําระหนี้พิพาทที่เปนคดีความแลว จน
กวาคดีจะแลวเสร็จ
ศาลไดตรวจพิจารณาคําฟองและเอกสารอื่นๆในสํานวนคดี รวมทั้งไดตรวจพิจารณาบท
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วของประกอบดวยแลว ศาลรับพิจารณาคําฟองและคําขอตามขอ 1 และขอ 2 และศาล
ไดนด
ั ฟงคําพิพากษา ในวันที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 14.00 น. โดยศาลพิเคราะหแลวเห็นวา มติของที่
ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 และประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฉบับที่ 305/2548 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548 ชอบดวยระเบียบกฎหมายแลว ปญหาอื่นจึงไม
จําตองวินิจฉัย จึงมีคําพิพากษายกฟอง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.6 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ในช ว งที่ ไ ม มี ก ารประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือ
่
่ รบกําหนดการเวียนหนังสือ
พิจารณาอนุมต
ั ป
ิ ริญญาใหแกผส
 ู าเร็
ํ จการศึกษา จํานวน 2 ครัง้ และเมื่อถึงวันทีค
แลวปรากฏวาไมมข
ี อ
 ทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ดังนี้
ครัง
้ ที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.643 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.041 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549
- ระดับปริญญาเอก
4 คน
- ระดับปริญญาโท
40 คน
- ระดับปริญญาตรี
2 คน
รวม
46 คน
ครัง
้ ที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.955 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.431 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549
- ระดับปริญญาโท
22 คน
9 คน
- ระดับปริญญาตรี
รวม
31 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
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6.7 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนมกราคม 2549
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ในเดือนมกราคม 2549 อธิการบดีไดปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจตางๆ
ประกอบดวย งานประจําทัว่ ไป กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ และอื่นๆ ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.8 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ 2549
รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในชวงวันที่ 1 มกราคม - 28
กุมภาพันธ 2549 มหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต
การวิจย
ั การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การ
พัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมี
รายละเอียดบันทึกในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
6.9 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน มกราคม และ กุมภาพันธ 2549
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยฝายกิจการพิเศษ และงานประชา
สัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือน
มกราคม และกุมภาพันธ 2549 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน ขาวพัฒนาวิชาการและผลิต
บัณฑิต งานวิจย
ั บริการวิชาการ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร พัฒนานักศึกษา กิจกรรมพิเศษ
เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 รางหลักเกณฑและวิธีการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามทีค
่ ณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดแจงหลักเกณฑ วิธก
ี าร และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมของการขยาย
เวลาราชการ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509/ว 1 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ
2548 เพือ
่ ใหการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนไปตามเจตนารมณของนโยบายรัฐดานการปฏิรูปอุดมศึกษา และทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 มีมติใหแตงตั้งคณะ
ทํางานเพือ
่ พิจารณากําหนดหลักเกณฑกลางในการพิจารณาควาามจําเปนของหนวยงานประกอบการ
พิจารณาการขยายเวลาราชการ ประจําป 2549 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 427/2549 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 และทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2549 เมือ
่ วันที่ 23
กุมภาพันธ 2549 ไดเห็นชอบในหลักการกําหนดเกณฑกลางตามรางประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวยหลักเกณฑและวิธก
ี ารการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
1. อนุมต
ั ริ า งประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการการขยายเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาการขยาย
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
อาจพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการไดตามความเหมาะสม
มติ ทีป
่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมต
ั ร
ิ า
 งประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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วาดวย หลักเกณฑและวิธก
ี ารการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใหปรับแกไขขอความใหเหมาะสมยิง
่ ขึน
้ และใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลทําหนาทีแ
่ ทนสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาการขยายเวลาราชการ ฯ ตามที่
เสนอ
7.2 การรายงานผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ขอรายงานผลงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ดังนี้
1. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TISD
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยาง
ยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดประชุมวิชาการ หัวขอ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการพัฒนา
อยางยั่งยืน “International Symposium on Technology for Sustainable Development: Towards
Changing (TISD2006) ” ระหวางวันที่ 25-26 มกราคม 2549 ณ โรงแรมโชฟเทล ราชาออคิด
จังหวัดขอนแกน ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติ TISD ครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตรดําเนินการจัดขึ้นเปน
ครัง้ แรก เนือ
่ งจากเห็นวา การที่ประเทศไทยและประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงจะพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น ทางหนึ่งขึ้นอยูกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรม
สาขาตาง ๆ และตองมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการมี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี การประชุมวิชาการนานาชาติ TISD ดังกลาวจึงเปนแนวทางหนึ่งใน
การเปดเวทีโลกใหนก
ั วิจัยรุนเกา รุนใหม นักวิชาการ คณาจารย บุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งไทย
และตางประเทศ และวิศวกรในสาขาวิชาที่หลากหลายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูใหม ๆ ประสบการณ
ดานการวิจย
ั และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
จากการจัดงานครั้งนี้มีผูสนใจเขารวมเสนอผลงานวิจัย จํานวน 150 บทความ และมีผูเขารวม
ประชุมจํานวนมาก ในจํานวนนีเ้ ปนชาวตางชาติจากประเทศตาง ๆ อาทิ ประเทศออสเตรีย เนเธอแลนด
มาเลเซีย ญี่ปุน ลาว เวียดนาม เปนตน
และจากการประสบความสําเร็จอยางยิ่งจาก การประชุมวิชาการนานาชาติ TISD2006 คณะ
วิศวกรรมศาสตร จึงไดจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ นานาชาติ ในเรื่อง “International Engineering
Symposium on Technology for Sustainable Development: Towards Changing (TISD2006) ”
ตอเนื่อง ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2549 ที่โรงแรมดอนจันพาเลซ เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผเู ขารวมการประชุมประมาณ 120 คน และมีการนําเสนอบทความรวมทั้ง
สิน
้ 16 บทความ การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เปนการเปดโอกาสใหบุคลากร นักวิชาการ และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศลาว ประกอบดวย มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว มหาวิทยาลัยสภานุวงศ
และมหาวิทยาลัยจําปาศักดิ์ ไดมีโอกาสเขารวมรับฟงและนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และเพื่อเปน
การแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นในการนําเอาความรูไปใชในการพัฒนาประเทศและกลุมประเทศตอไป
2. ทีมนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มข. ควารางวัลชนะเลิศ
การประชันทักษะดาน Embedded System Topgun Rally 2006
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย
นายกฤษดา วุฒิเฉลิมศักดิ์ นายจักรี วิญญาณ นายอัษนัย ปนจอม นายวีระยุทธ บรรจงแกว และ
นางสาวธัญญาภรณ จิระดํารงค ควารางวัลชนะเลิศ การประชันทักษะทางดาน Embedded Systems
TESA Topgun Rally 2006 ซึง่ จัดในวันเสารที่ 7,14,21,28 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ 2549 ณ อาคาร
60 ป คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร การประชัน TESA Topgun Rally 2006 เปนเวทีเพื่อ
เสริมสรางนักออกแบบและพัฒนาทางดาน Embedded Sytems ใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนยกระดับนักพัฒนาไทยใหสามารถแขงขันไดใน
เวทีโลก นอกจากเงินรางวัลมูลคา 50,000 บาทพรอมโลและเกียรติบัตรแลว ทีมนักศึกษายังไดมีโอกาส
ไปเยีย
่ มชมศูนยเทคโนโลยีของบริษัทโตโยตา ณ ประเทศญี่ปุน เปนเวลา 1 สัปดาห
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
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7.3 การพิจารณาภาระงานของอาจารย
ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 เกีย
่ วกับการพิจารณาภาระงานของอาจารยและการ
ติดตามผลงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 890/2548 เรือ
่ ง ภาระงานขั้นตํ่าสําหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 891/2549 เรือ
่ ง แนวทางการติดตาม
ผลงานทางดานวิชาการสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเห็นวายังไมสอดคลองกันนั้น ใครขอ
เสนอใหกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยที่ประชุมสภาคณาจารย
เห็นวามหาวิทยาลัยควรมีระบบสนับสนุนงานวิจย
ั เพื่อใหการติดตามผลงานวิชาการเกิดความเปนธรรม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อธิการบดีขอใหประธานสภาคณาจารยทําหนังสือเสนอประเด็นปญหาและขอ
เสนอแนะในเรื่องนี้ เพือ
่ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป
7.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลพระราชทาน
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ในปนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดรบ
ั การคัดเลือกใหไดรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจําปการศึกษา 2548 1 ราย คือ นายวรพจน ชัยสิทธิอนันต นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
โดยรางวัลนีจ
้ ะพระราชทานใหนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ราย จาก 27 สถาบัน ซึง่ ในปที่
ผานมานักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ชัน
้ ปที่ 5 ไดรบ
ั รางวัลพระราชทานดังกลาวดวยแลวเชนกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
7.5 มหาวิทยาลัยขอนแกนผาตัดผูปวยโรคหัวใจไดอันดับสูงสุดของประเทศ
รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร เสนอตอที่ประชุมวา ในป 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
ศูนยหวั ใจสิรก
ิ ต
ิ ิ์ และ คณะแพทยศาสตร สามารถผาตัดผูปวยโรคหัวใจ ไดมากที่สุดของประเทศไทย
โดยสามารถผาตัดผูปวยได จํานวนประมาณ 1,800 คน จากศูนยหัวใจสิริกิติ์ 1,200 คน และคณะ
แพทยศาสตร 600 คน โดยมีผลงานเพิ่มขึ้นมาจากป 2547 ซึ่งผาตัดไดมากเปนอันดับสองของประเทศ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
7.6 การใหคณะมานําเสนอผลงานตอสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ตอๆไป เห็นควรให
คณบดีคณะตางๆ มานําเสนอผลงาน การพัฒนา ความกาวหนาในการดําเนินงานของคณะ ตลอดจน
ปญหาอุปสรรค ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง
กําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน 1 คณะ ประมาณ 10-15 นาที
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ทีป
่ ระชุมเห็นชอบตามที่เสนอ
7.7 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ นครเวียงจันทน
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนกําลังจะจัดตั้งชมรมนักศึกษาลาว
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวบรวมศิษยเกา มข. ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึง่ ขณะนี้มีหลายคนไดเปนระดับผูนําของประเทศ จึงเห็นควรจัดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทีเ่ วียงจันทน เพื่อพบปะสังสรรครว มกับศิษยเกาทีอ
่ ยูในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาจจัดใหมก
ี ารเสวนาเรือ
่ งมหาวิทยาลัยขอนแกนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสาธารณรัฐประชาชนลาว
โดยเชิญรัฐมนตรีที่เกีย
่ วของ หรือทูตมารวมเสวนา ซึงหากสภามหาวิ
่
ทยาลัยเห็นชอบ มหาวิทยาลัยก็จะไดจด
ั หา
เวลาทีเ่ หมาะสมตอไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ทีป
่ ระชุมเห็นชอบตามที่เสนอ
7.8 การจัดตั้งพิพิธภัณฑสัตวนํ้า ทีว
่ ท
ิ ยาเขตหนองคาย
ผูร ก
ั ษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่
จังหวัดหนองคายไดรับงบประมาณ ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสัตวนํ้า โดยกําหนดจัดตั้งที่สถานีรถไฟ
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จังหวัดหนองคายนั้น เนื่องจากมีปญ
 หาเรื่องสถานที่ จึงไดยายมาจัดตัง้ ทีว่ ท
ิ ยาเขตหนองคาย โดยไดงบ
ประมาณจัดสรางพิพิธภัณฑฯ ประมาณ 179 ลาน พิพธ
ิ ภัณฑดังกลาวจะเปนสถานที่รวบรวมขอมูลสัตวนํ้า
ของลํานํ้าโขงทั้งหมด
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป
่ ระชุมรับทราบ
7.9 การพิจารณาเรือ
่ งตางๆในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประธานเสนอตอทีป
่ ระชุมวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาในเรื่องที่เปนนโยบาย หรือหลักการใหญๆ ไมควรตองพิจารณาเรื่องเล็กนอยที่สามารถทํา
ความเขาใจกันไดเองภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอมอบใหอธิการบดีรับไปพิจารณาหาวิธีการตอไป
ทีป
่ ระชุมรับทราบ และอธิการบดีรับไปพิจารณา

เลิกประชุม 11.30 น.
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กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
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